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Enkeli taivaan lausui näin…

…maan kansoille nyt tulevan.

Kello löi jo viisi…

…muuten matka jää.

Joulupuu on rakennettu…

…ompi kuusen oksilla.

Joulupukki, joulupukki…

…kirkassilmät, silkohapset.

Jouluyö, juhlayö!…

…seimikätkyessään.

Joululauluvisa I
Joululauluvisa I:ssä on vanhojen ja tuttujen 
joululaulujen 1. säkeistön alkuja ja loppuja.  

Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa 
suikaleiksi. Viimeisenä on vastaussivu, 
josta voi tarkastaa laulun nimen ja oikean 
vastauksen. 

Esimerkki: Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen,  
ja anna molemmille saman verran samoja suikaleita.  
Pyydä joukkueita yhdistämään säkeistön alku ja loppu.  
Voit myös antaa vihjeitä soittamalla tai hyräilemällä.  
Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle. Lauluja löydät: 

 y suomalainenjoulu.fi > Joulun perinteet > Joululaulut
 y www.vahvike.fi > Musiikki > Laulujen sanat > Joulu
 y saaressa.blogspot.fi/2012/11/joululauluja.html 

Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.
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En etsi valtaa, loistoa…

…vaan rauhaa päälle maan.

Hoosianna Daavidin poika…

…kuin tulee Herran nimeen!

Juhla se on…

…Lalalallala, lalalallala, lalallala, laa, laa!

Hei, tonttu-ukot hyppikää…

…nyt on riemu raikkahin aika!

Heinillä härkien kaukalon…

…rakkautta suurinta katsomaan.

Taivahalla syttyy juuri…

…riemastuivat aikoinaan.
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Maa on niin kaunis…

…taivasta kohti matka vie.

Lunta tulvillaan on raikas talvisää…

…Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.

Me käymme joulun viettohon…

…mi taivaisen tuo kirkkauden.

Arkihuolesi kaikki heitä…

…rinnan jäitä mi liuottaa.

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa…

…Jeesus tullut on!

Kettu juoksi yli järven…

…laulaa leipurin laulun?
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Kilisee, kilisee kulkunen…

…loistehessa nietoksen.

Koska meillä on joulu…

…syyt’ on olla iloinen!

Soihdut sammuu…

…Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.

No, onkos tullut kesä…

…pesä myös pikkulinnuille?

Reippahasti käypi askelet…

…vaan on hauska sentään!

Sinivuorten yö, siellä uuras työ…

…tulla tonttuset voi ilomielin.
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Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön loppu.

Arkihuolesi kaikki heitä Arkihuolesi kaikki heitä… …rinnan jäitä mi liuottaa.

En etsi valtaa, loistoa En etsi valtaa, loistoa… …vaan rauhaa päälle maan.

Enkeli taivaan Enkeli taivaan lausui näin… …maan kansoille nyt tulevan.

Heinillä härkien kaukalon Heinillä härkien kaukalon… …rakkautta suurinta katsomaan.

Hei, tonttu-ukot Hei, tonttu-ukot hyppikää… …nyt on riemu raikkahin aika!

Joulun kellot Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa… …Jeesus tullut on!

Hoosianna Hoosianna Daavidin poika… …kuin tulee Herran nimeen!

Joulupukki Joulupukki, joulupukki… …kirkassilmät, silkohapset.

Joulupuu on rakennettu Joulupuu on rakennettu… …ompi kuusen oksilla.

Jouluyö Jouluyö, juhlayö!… …seimikätkyessään.

Juhla on verraton Juhla se on… …Lalalallala, lalalallala, lalallala, laa, laa!

Joulukirkkoon Kello löi jo viisi… …muuten matka jää.

Kettu juoksi yli järven Kettu juoksi yli järven… …laulaa leipurin laulun?

Kilisee kilisee kulkunen Kilisee, kilisee kulkunen… …loistehessa nietoksen.

Koska meillä on joulu Koska meillä on joulu… …syyt’ on olla iloinen!

Kulkuset
Lunta tulvillaan on raikas talvisää…  
                                                   …Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.

Toivioretkellä Maa on niin kaunis… …taivasta kohti matka vie.

Jouluna Me käymme joulun viettohon… …mi taivaisen tuo kirkkauden.

No, onkos tullut kesä No, onkos tullut kesä… …pesä myös pikkulinnuille?

Reippahasti käypi askelet Reippahasti käypi askelet… …vaan on hauska sentään!

Sinivuorten yö Sinivuorten yö, siellä uuras työ… …tulla tonttuset voi ilomielin.

Tonttujen jouluyö Soihdut sammuu… …Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.

Jouluilta Taivahalla syttyy juuri… …riemastuivat aikoinaan.


